


ANKETA O PLANINSKEM VESTNIKU
Pomagajte nam izboljšati našo revijo. Hvala vam za vaš čas!

Prosimo, iztrgajte ta list, izpolnite vprašalnik (obkrožite oz. izpolnite) in nam ga pošljite. 
Znamka ni potrebna, razen če pošiljate dodatne komentarje na posebnem listu (ki pa jih bomo res veseli).

Koliko let spremljate 
Planinski vestnik: manj kot 1 leto 1–5 5–10 10–20 20–30 več kot 30

Kje ga dobite? sem naročnik (oz. je 
nekdo v moji družini) kupim ga v knjižnici v planinskem 

društvu
pri 

prijateljih
v planinski 

koči
Ali poleg vas še kdo bere vaš Planinski vestnik? DA NE
Ime revije Planinski 
vestnik je ustrezno predlagam  

novega:

Ocenite naslednje 

1 – slabo (oz. ne 
spremljam), 5 – odlično 
(oz. najprej preberem)

tega si želim
(pustite prazno, če 
je tega ravno prav)

komentar 
(lahko tudi na 

posebnem listu)
Naslovnica PV 1 2 3 4 5
Uvodnik 1 2 3 4 5
Kazalo (oblika, preglednost) 1 2 3 4 5
Tema meseca 1 2 3 4 5 manj več
Predstavitve domačih gora in poti 1 2 3 4 5 manj več
Predstavitve gora v sosednjih državah 1 2 3 4 5 manj več
Predstavitev oddaljenih gorstev 1 2 3 4 5 manj več
Rubrika Z nami na pot 1 2 3 4 5 manj več
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Ocenite naslednje 

1 – slabo (oz. ne 
spremljam), 5 – odlično 
(oz. najprej preberem)

tega si želim
(pustite prazno, če 
je tega ravno prav)

komentar 
(lahko tudi na 

posebnem listu)
Humoreske 1 2 3 4 5 manj več
Predstavitev in testi opreme 1 2 3 4 5 manj več
Intervjuji 1 2 3 4 5 manj več
Članki iz zgodovine planinstva/alpinizma 1 2 3 4 5 manj več
Kolumna 1 2 3 4 5 manj več
Opisi planinskih in plezalnih doživetij 1 2 3 4 5 manj več
Aktualno iz planinstva, društveni delavci 1 2 3 4 5 manj več
Alpinizem in odprave 1 2 3 4 5 manj več
Vzgoja 1 2 3 4 5 manj več
Planinčkov kotiček 1 2 3 4 5 manj več
Športnoplezalne novice 1 2 3 4 5 manj več
Novice iz vertikale 1 2 3 4 5 manj več
Varstvo narave 1 2 3 4 5 manj več
Literatura 1 2 3 4 5 manj več
Planinska organizacija 1 2 3 4 5 manj več
Novice 1 2 3 4 5 manj več
V spomin 1 2 3 4 5 manj več
Dvostranske slike 1 2 3 4 5 manj več
Enostranske slike 1 2 3 4 5 manj več
Celotna grafična podoba 1 2 3 4 5

Leta bo kmalu konec, to pa s sabo prinese urejanje vsakoletnih formalnosti. Da bo december čim 
manj stresen, vam že zdaj sporočamo, da bodo položnice za letno naročnino na Planinski vestnik 
poslane februarja 2020. Do konca januarja 2020 pa lahko izkoristite cenejšo naročnino na revijo, 

kajti tudi naslednje leto bo za člane PZS veljal 25-odstotni popust. Kako do tega popusta?

Do konca januarja 2020 sklenite ali podaljšajte svoje članstvo v izbranem planinskem društvu,  
in na položnici bo upoštevan 25-odstotni članski popust.

Upravičeni boste tudi do drugih ugodnosti, ki vam jih prinaša članstvo v eni največjih in najbolj množičnih organizacij v Sloveniji.

Planinsko članarino lahko uredite v izbranem PD, na sedežu PZS ali  
na spletu (https://clanarina.pzs.si). Več informacij dobite na 01 43 45 690, pv@pzs.si, www.pzs.si.

V prijetno družbo, ki jo združuje ljubezen do hribov, pa lahko povabite tudi svojega najboljšega prijatelja, sorodnika ali 
simpatijo: podarite mu/ji celoletno (ali polletno – označite na naročilnici) naročnino na Planinski vestnik mu na izviren 

način voščite srečno in zdravo novo leto 2020 ter zaželite varen korak na vseh njegovih ali vajinih skupnih poteh. 

Vašemu obdarovancu bomo ob tem podarili še vodnik, ki ga boste izbrali ob naročilu. Izbirate lahko med naslednjimi vodniki: 
- vodnik Karavanke,
- vodnik Polhograjsko hribovje,
- vodnik Po gorah SV-Slovenije.

Dragi naročniki in naročnice 
Planinskega vestnika
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Ali bi bili pripravljeni s svojimi prispevki sodelovati v PV? DA NE
O čem si še posebej želite brati? 
(napišite svoje predloge)
Ali kaj pogrešate? 
Če da – kaj? (napišite)

Prosimo, povejte nam nekaj o sebi

Spol: moški ženska Sem član/-
ica PD DA NE

Starost (let): manj kot 20 20–30 30–40 40–50 50–60 več kot 60

Od kod sem: Ljubljana in 
okolica Gorenjska Dolenjska Štajerska in 

Pomurje Notranjska Primorska Tujina

Koliko let hodim v gore: manj kot 1 1–5 5–10 10–20 20–30 več kot 30

Kako pogosto hodim v gore: 1–2 krat 
letno

2–5 krat 
letno

5–10 krat 
letno

1–2 krat 
mesečno vsak teden bolj 

pogosto

Gore obiskujem  
(možnih je več odgovorov):

z vodenimi 
izleti z otroki

po 
markiranih 

pot

po 
nemarkiranih 

poteh in 
brzpotjih

sem 
alpinist pozimi turno 

smučam
turno 

kolesarim

Spremljam FB stran 
Planinskega vestnika, 
https://www.facebook.com/
planinskivestnik/ 

DA NE Ne še, a jo 
bom

Z veseljem bi članke prebral 
tudi na spletni strani PV,  
https://planinskivestnik.com 

DA NE Če DA, kakšne? 
(napišite)

Naročam revijo Planinski vestnik

Letna naročnina: 39 EUR (za tujino 63 EUR), članska cena 29,25 €. Polletna naročnina 20 € (članska cena 15 €) - strošek poštnine in 9,5 % 
DDV sta vključena v ceno. Člani PD imajo pri letni naročnini na Planinski vestnik 25 % popusta.
Naročnino za naslednje leto je možno prekiniti s pisnim obvestilom do konca tekočega leta.
Planinska zveza Slovenije zgornje podatke zbira in obdeluje izključno za upravljanje naročniškega razmerja na Planinski vestnik.

Revijo želim podariti (ime, priimek, naslov)

Ime in priimek/naziv podjetja/planinsko društvo

Ulica in hišna številka Davčna številka

Celoletna naročnina

Polletna naročnina

Član PD (samo za fizične osebe)Pošta in poštna številka

Datum rojstva (samo za fizične osebe): Mobilni tel. E-naslov

Datum Podpis

https://www.facebook.com/planinskivestnik/
https://www.facebook.com/planinskivestnik/
https://planinskivestnik.com


NAROÈAM REVIJO PLANINSKI VESTNIK

Revijo želim podariti (ime, priimek, naslov):

Ulica in hišna številka:

Pošta in poštna številka:

Datum rojstva (samo za fiziène osebe):

Datum:

Davèna številka:

Èlan PD (samo za fiziène osebe):

E-naslov:Mobilni tel.:

Podpis:

Planinska zveza Slovenije zgornje podatke zbira in obdeluje izkljuèno za upravljanje naroèniškega razmerja na Planinski vestnik.

Letna naroènina: 39 EUR (za tujino 63 EUR) - strošek poštnine in 9,5 % DDV sta vkljuèena v ceno.
Èlani PD imajo pri letni naroènini na Planinski vestnik .
Naroèninoza naslednje leto je možno prekiniti s pisnim obvestilom do konca tekoèega leta.

25 % popusta

Planinska zveza Slovenije

Planinski vestnik
Ob železnici 30 a
p. p. 214

SI-1000 Ljubljana

Poštnina 
plaèana

po pogodbi
št. 226/1/S

Ime in priimek/naziv podjetja/planinsko društvo:
Nam želite še kaj sporočiti?

Uredništvo revije Planinski vestnik
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a
P. P. 214
1001 LJUBLJANA

Poštnina

plačana. 

Pog. št.

226/1/S

NAROÈAM REVIJO PLANINSKI VESTNIK

Revijo želim podariti (ime, priimek, naslov):

Ulica in hišna številka:

Pošta in poštna številka:

Datum rojstva (samo za fiziène osebe):

Datum:

Davèna številka:

Èlan PD (samo za fiziène osebe):

E-naslov:Mobilni tel.:

Podpis:

Planinska zveza Slovenije zgornje podatke zbira in obdeluje izkljuèno za upravljanje naroèniškega razmerja na Planinski vestnik.

Letna naroènina: 39 EUR (za tujino 63 EUR) - strošek poštnine in 9,5 % DDV sta vkljuèena v ceno.
Èlani PD imajo pri letni naroènini na Planinski vestnik .
Naroèninoza naslednje leto je možno prekiniti s pisnim obvestilom do konca tekoèega leta.

25 % popusta

Planinska zveza Slovenije

Planinski vestnik
Ob železnici 30 a
p. p. 214

SI-1000 Ljubljana

Poštnina 
plaèana

po pogodbi
št. 226/1/S

Ime in priimek/naziv podjetja/planinsko društvo:
Nam želite še kaj sporočiti?

Uredništvo revije Planinski vestnik
Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a
P. P. 214
1001 LJUBLJANA

Poštnina

plačana. 

Pog. št.

226/1/S
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